Sociální služby města České Lípy, příspěvková
organizace
IČO: 72745339
Školní 2213, 470 01 Česká Lípa

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
ROZSAH PLATNOSTI, DEFINICE
1.1. Tyto všeobecné nákupní podmínky dále jen
("Podmínky") organizace Sociální služby města
České Lípy, příspěvková organizace, dále jen
("SSMČL") se vztahují na nákup (i) jakéhokoli zboží
a materiálu včetně, dále jen ("Zboží") a (ii)
jakýchkoliv služeb dále jen ("Služby") ze strany
SSMČL.
1.2. Tyto Podmínky se vztahují na veškeré současné a
budoucí obchodní vztahy týkající se nákupu Zboží
a/nebo Služeb ze strany SSMČL, pokud použití
Podmínek
není
Smlouvou
uzavřenou
mezi
Dodavatelem a SSMČL výslovně zcela nebo částečně
vyloučeno. Dodací podmínky Dodavatele se
neuplatňují, pokud s nimi SSMČL nevyjádří svůj
výslovný písemný souhlas.
1.3. "Objednávka" znamená žádost (v jakékoli podobě)
Dodavateli o dodávku Zboží a/nebo Služeb o které
se vždy předpokládá, že zahrnuje Podmínky s
odkazem na jejich zveřejnění na webové stránce
SSMČL. Podmínky doplňují Objednávku; v případě,
kdy vznikne rozpor mezi Objednávkou a
Podmínkami, mají přednost Podmínky pokud
následně ve Smlouvě a/nebo Specifikace není
výslovně uvedeno jinak.
1.4. Pokud
Objednávka
SSMČL
není
potvrzena
Dodavatelem během čtrnácti (14) dní ode dne
odeslání Objednávky nebo v jiné lhůtě uvedené v
Objednávce, Objednávka je považována za
zrušenou. SSMČL není touto Objednávkou vázána a
může ji kdykoli zrušit, upravit nebo změnit.
1.5. Jakákoliv (i) Objednávka potvrzená Dodavatelem
bez výhrad nebo úprav, (ii) Objednávka potvrzená
Dodavatelem s výhradou nebo úpravou ale
akceptovaná SSMČL (v jakékoli formě), nebo (iii)
jiná dohoda mezi Dodavatelem a SSMČL vztahující
se k těmto Podmínkám, představují uzavřenou
smlouvu dále jen ("Smlouva"). Jakékoli podrobný
popis Zboží a/nebo Služeb obsažený nebo začleněný
do Objednávky nebo Smlouvy jsou označované jako
„Specifikace“.
1.6. Pokud je v těchto Podmínkách uveden pojem
„písemně“, zahrnuje to rovněž komunikaci mezi

SSMČL a Dodavatelem pomocí e-mailu nebo faxu.
2.

DODÁVKA ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB

2.1. Pro SSMČL má termín splnění dodávky Zboží a/nebo
Služeb zásadní význam. Bez ohledu na jakákoli jiná
práva, která mohou pro SSMČL vyplývat ze Smlouvy
nebo odkazem na jiné právní důvody, musí Dodavatel
bezodkladně písemně informovat SSMČL, pokud by
se vyskytly okolnosti, které naznačují, že nebude
splněna lhůta dodání Zboží a/nebo vykonání Služeb.
2.2. Dodavatel musí dodat Zboží a vykonat Služby během
obvyklé pracovní doby SSMČL v souladu s termínem
uvedeným ve Smlouvě ("Termín dodání"). Pokud
žádný termín dodání nebyl stanoven, Dodavatel musí
dodat Zboží nebo vykonat Služby tak jak je v
přiměřené době možné, a musí informovat SSMČL o
termínu dodání písemně s dostatečným předstihem.
Pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto odlišně,
Dodavatel musí Zboží dodat v souladu se Smlouvou
na místo určení uvedené ve Smlouvě dále jen
("Místo převzetí").
2.3. Pokud Dodavatel nedodá Zboží a/nebo nevykoná
Službu do Termínu dodání, nebo v případě, že žádný
Termín dodání nebyl stanoven, může SSMČL, bez
ohledu na jiná práva nebo nároky, které pro SSMČL
mohou vyplývat ze Smlouvy, nebo z jiných právních
důvodů, a bez závazků vůči Dodavateli, zrušit
Smlouvu předáním písemné výpovědi Dodavateli. V
takovém případě může SSMČL požadovat vrácení
kupní ceny, pokud již byla zaplacena, a požadovat
náhradu za veškeré náklady, výdaje a škodu, které
utrpěla v důsledku selhání Dodavatele. Kromě toho, s
ohledem na Služby, bude mít SSMČL práva uvedená
v odstavci 8.3.
2.4. Při každé dodávce Zboží odpovídá Dodavatel za
zajištění soustavného dodržování právní úpravy a
oborových norem, vztahujících se k přepravě a
dodávkám takového Zboží.
2.5. Každá dodávka Zboží musí zahrnovat dokumenty
obsahující přinejmenším informace, které SSMČL
požadujek identifikaci dodávky: číslo Objednávky,
popis Zboží, jméno Dodavatele, měrná jednotka
určující objem, množství nebo počet, a místo určení
dodávky Zboží.
2.6. Veškeré Zboží musí být zabaleno bezpečně, aby se
zabránilo jeho poškození během nakládání, přepravy
a vyložení, a v obalu , jak SSMČL uvedla Dodavateli
ve Smlouvě.
2.7. Kromě toho je Dodavatel povinen:
2.7.1. poskytnout SSMČL na její žádost dokumenty o
původu zboží, prohlášení o shodě, dokumenty

a údaje vztahující se k obchodním
požadavkům, a zavazuje se informovat
SSMČL, pokud ho o to požádá;
2.7.2. poskytnout veškeré podrobnosti vztahující se k
okamžitým nebo dlouhodobým možným rizikům
nebo ohrožením, která se pojí se Zbožím,
včetně, ale nikoli pouze, toxicity, hořlavosti,
škodlivých vlivů způsobených vdechnutím
nebo přímým kontaktem, ať jsou vyvolány
přímým nebo nepřímým použitím Zboží;
2.7.3. poskytnout veškeré podrobnosti vztahující se
k nejvhodnějším bezpečnostním opatřením,
která je nutno zavést ve spojitosti s
používáním Zboží a manipulací s ním; a
2.7.4. vhodně a zřetelně označit veškeré obaly a
nádoby, které obsahují nebezpečné, jedovaté
nebo jinak škodlivé Zboží, aby byly chráněny
osoby, které s tímto Zbožím manipulují nebo
jsou vystaveny jeho účinkům.
2.8. Částečné dodávky Zboží nebo předčasné dodávky
jsou možné pouze po předchozím písemném
souhlasu SSMČL, není-li toto uvedeno odchylně ve
Smlouvě. V případě doručení dodávky dříve, než
bylo dohodnuto, si SSMČL vyhrazuje právo dodávku
vrátit na náklady Dodavatele. Pokud SSMČL nevrátí
zpět předčasně doručenou dodávku, může Zboží
skladovat až do data dodání na riziko Dodavatele.
2.9. Dodavatel bude provádět Služby v dohodnutých
místech v Termínech dodání podle Specifikací a v
kvalitě odpovídající
obchodním zvyklostem a
normám. Dodavatel musí dokumentovat provádění
Služeb a poskytnout tyto dokumenty SSMČL na její
žádost nebo při dokončení Služeb, nejpozději však
spolu s fakturou Dodavatele. Pokud je třeba pomocí
Služeb dosáhnout určitého výsledku, uplatní se
přiměřeně ustanovení těchto Podmínek vztahující se
ke Zboží.
2.10. Pokud Dodavatel musí působit na pozemcích,
budovách a prostorách, které SSMČL užívá musí
dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a postupy
platné v daném místě. Tato opatření zahrnují
například, ale nikoli pouze, používání vhodných
osobních ochranných prostředků, účast na
bezpečnostních a protipožárních zaškoleních,
odstraňování
veškerých
odpadků
a
sutin,
nadbytečného materiálu a dočasných konstrukcí, a
povinnost opustit pracovní prostor uklizený.
Dodavatel nese riziko ztráty a poškození veškerého
materiálu, který je použit nebo má být použit pro
dokončení Smlouvy.

3.

PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA

3.1. Pokud nebude mezi smluvními stranami ve Smlouvě
odlišně dohodnuto jinak, riziko ztráty a poškození
přechází na SSMČL v okamžiku převzetí Zboží v
Místě určení. Pokud byl dohodnut nebo je nutný
postup převzetí, bude pro přechod rizika rozhodující
datum konečného schválení SSMČL.
3.2. Vlastnictví ke všem příslušným částem Zboží
přechází na SSMČL (i) v okamžiku zaplacení tohoto
Zboží nebo jeho části; nebo (ii) při dodávce tohoto
Zboží na dohodnuté Místo převzetí, podle toho, co
nastane dříve. Pokud vlastnictví k všem nebo
některým částem Zboží přešlo na SSMČL, ale Zboží
zůstává v držení Dodavatele, Dodavatel musí toto
Zboží jasně vyznačit jako majetek SSMČL a uskladnit
ho odděleně od svého ostatního zboží.
4.

CENA A PLATBA

4.1. Cena za Zboží a/nebo Služby musí být stanoveny ve
Smlouvě a zůstávají neměnné po dobu platnosti
Smlouvy.
4.2. Pokud není ve Smlouvě odlišně stanoveno jinak, cena
platná za Zboží a / nebo Služby:
4.2.1. nezahrnuje daň z přidané hodnoty ("DPH"); ale
4.2.2. zahrnuje veškeré poplatky za obaly, balení,
dopravu, převoz, pojištění a dodání zboží,
veškeré cestovní náklady, stravování, nápoje a
ubytování a jiné náklady spojené se Službami,
a veškeré poplatky, licence, povolení a daně
(jiné než DPH ), které mohou jsou uplatňovány
na dodávku Zboží a / nebo Služby.
4.3. Pokud je ve Smlouvě stanoveno, že na kterékoli Zboží
a/nebo Službu se vztahuje DPH nebo jiná zákonná
daň, SSMČL je povinna tuto daň zaplatit pouze v
případě, že obdrží řádný daňový doklad - fakturu
vztahující se k DPH nebo jiné dani.
4.4. Pokud není ve Smlouvě odchylně uvedeno jinak, a
pokud Dodavatel splnil veškeré své závazky plynoucí
ze Smlouvy, SSMČL zaplatí za dodávku Zboží a/nebo
Služby během třiceti (30) dnů ode dne ve kterém
obdržela řádný a přesný daňový doklad-fakturu
Dodavatele. Dodavatel nesmí vystavit fakturu, dokud
nebylo Zboží dodáno do SSMČL nebo dokud příslušné
Služby nebyly vykonány. Daňový doklad - faktura
musí vždy obsahovat oficiální číslo Objednávky a
vyhovovat všem ostatním specifikacím požadovaným
SSMČL a platnými právními předpisy. Zálohovou
fakturu lze zaplatit vyjímečně, pouze v případě, že
takto bylo ve Smlouvě výslovně mezi SSMČL a
Dodavatelem dohodnuto.

4.5. SSMČL může zadržet platbu rozporuplné nebo
nedostatečně zdokumentované částky obsažené v
daňovém dokladu - faktuře. SSMČL může dále
započítat
jakoukoliv
svoji
pohledávku
vůči
Dodavateli proti dluhu z vystaveného daňového
dokladu - faktury.
4.6. Zaplacení daňového dokladu - faktury SSMČL
nepředstavuje bezvýhradné přijetí Zboží a / nebo
Služeb, ke kterým se daňový doklad - faktura
vztahuje, a nemá vliv na jakékoli nároky, které
případně SSMČL vůči Dodavateli ve spojitosti s
danou Smlouvou má.
5.

POŽADAVKY NA KVALITU

5.1. Dodavatel musí poskytnout Zboží a/nebo Služby
nejvyšší kvality a v souladu se zárukami Dodavatele,
jak jsou definovány v odstavci 7.3.
5.2. Pokud Dodavatel zjistí, že Zboží a/nebo Služby
nevyhovují požadavkům na kvalitu a záruky
Dodavatele, jak jsou definovány v odstavci 7.3,
a/nebo pokud má dodavatel oprávněné pochybnosti
týkající se souladu Zboží a/nebo Služeb s těmito
požadavky, pak o tom Dodavatel musí neprodleně
písemně informovat SSMČL a doporučit opatření, které
je nezbytné podniknout. Totéž platí v případě, že se
Dodavatel dozví o vlastnických právech nebo právech
třetích osob, která jsou v rozporu s neomezeným
používáním Zboží a/nebo Služeb ze strany SSMČL.
Obdržení a zpracování takové informace nezbavuje
SSMČL možnosti uplatnit jakékoli nároky, které může
SSMČL podle platné právní úpravy uplatnit vůči
Dodavateli vzhledem k možným následkům
plynoucím z tohoto nesouladu.
5.3. SSMČL může požadovat certifikáty kvality a původu
Zboží a dokumentaci o zkouškách materiálů a příp.
I technologií použitých při výrobě Zboží. Dodavatel
musí SSMČL podle povahy věci tyto dokumenty
poskytnout bez zbytečného odkladu
obdržení
takovéto žádosti.
6.

KONTROLA KVALITY

6.1. Dodavatel musí dodat veškeré Zboží a/nebo Služby
v souladu se Smlouvou a Specifikacemi. SSMČL
může kontrolovat a přezkoušet Zboží před jeho
dodáním nebo po jeho obdržení.
Oprávnění
SSMČL
přezkoumat Zboží a/nebo Služby nebo
upozornit Dodavatele na jakékoli nedostatky v
průběhu určitého období vyloučena výhradně v
rozsahu, jaký zákon připouští. Pro kontrolu Zboží
a/nebo Služeb ze strany SSMČL se uplatní tento
postup: (i) SSMČL je oprávněna přezkoumat Zboží z

hlediska jeho identity a množství a zjevných
poškození vzniklých při přepravě,
v případě
zjištěných závad (ii) SSMČL Dodavatele o těchto
nedostatcích
bude
písemně
informovat
bez
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě deseti
(10) dnů po dodání Zboží na Místo určení a jeho
převzetí SSMČL.
Máse za to, že pro splnění
informační povinnosti je postačující, když SSMČL
poskytne Dodavateli krátký popis nebo fotografii
nedostatku, poškození nebo závady.
6.2. Před dodávkou Zboží a ve lhůtě třiceti (30) dní od
dodání, může SSMČL zcela nebo zčásti odmítnout
jakoukoli další dodávku Zboží nebo výkon Služeb,
jestliže tyto plně neodpovídají Smlouvě a toto
odmítnutí není porušením Smlouvy. Pokud dílčí části
Zboží a/nebo Služeb neodpovídají Smlouvě, SSMČL
může odmítnout celou dodávku Zboží a/nebo
Služeb, pokud Dodavatel hodnověrně neprokáže, že
zbytek této dodávky požadované Specifikaci podle
Smlouvy vyhovuje.
6.3. Pokud podle Smlouvy nebo za určitých okolností
potřebuje SSMČL přezkoušet a schválit Zboží a/nebo
Služby z hlediska jejich souladu se Smlouvou,
požádá Dodavatele o jeho součinnost k provedení
takové zkoušky. Dodavatel musí této žádost
vyhovět. SSMČL může Zboží a/nebo Služby
odmítnout vcelku nebo zčásti, pokud (i) Dodavatel
odmítne
poskytnout
součinnost,
(ii)
není
Dodavatelem prokázáno, že jsou v souladu v
požadavky uvedenými ve Smlouvě (iii) a/nebo
nesplňují Specifikaci či jiná dohodnutá kritéria přijetí.
Jestliže SSMČL nepřevezme Zboží a/nebo Služby
vcelku nebo zčásti, Dodavatel musí neprodleně
vymění tyto nevyhovující části za bezvadné.
Nesjedná-li Dodavatel nápravu může SSMČL podle
svého uvážení rozhodnout, zda
převzetí Zboží
a/nebo Služeb odmítnout nebo se dožadovat
nápravných opatření uvedených v odstavci 8.
Jestliže
však SSMČL, v důsledku provozní
nezbytnosti, zčásti nebo zcela používá Zboží a/nebo
Služby, nevyplývá z tohoto faktu skutečnost, že je
schválila a převzala.
7.

ZÁRUKY A POVINNOSTI DODAVATELE

7.1. Bez ohledu na jakékoli záruky plynoucí ze Smlouvy
nebo jakéhokoli právního důvodu odpovídá
Dodavatel za to, že Zboží a jakékoli jeho část
vztahující se ke Zboží bude mít následující vlastnosti:
7.1.1. Zboží bude vhodné pro zamýšlený účel podle
Smlouvy a/nebo Specifikace;
7.1.2. Zboží bude ve všech ohledech vyhovovat

podle Smlouvy a/nebo Specifikaci
váhou,
mírou, počtem, označením a popisem;
7.1.3. Zboží
bude
nové
a
nepoužité,
z
nepoškozeného
materiálu
a
kvalitně
zpracované, prosté jakýchkoli závad, ať
skrytých nebo jiných, pokud ve Smlouvě
nebude ve Specifikaci výslovně uvedeno
jinak;
7.1.4. Zboží bude odpovídat právní úpravě České
republiky, vztahujícím se k výrobě, prodeji,
balení, označení, bezpečnostním normám a
použití Zboží, které jsou platné k datu dodání;
7.1.5. Zboží bude doplněno veškerými informacemi,
výstrahami, navody použití a dokumentací,
vše v českém jazyce, které se vztahují k
používání skladování, provozování, spotřebě,
přepravě a likvidaci tohoto Zboží;
7.1.6. pokud nebylo výslovně dohodnuto ve Smlově
a/nebo Specifikaci jinak, Zboží bude
odpovídat vyobrazení a zárukám uvedeným v
v propagačních materiálech, fotografiích,
reklamně a vyobrazením v ostatních mediích
( internet, sociální sítě apod.) Dodavatele.
7.2. Kromě jiných záruk, které plynou pro SSMČL ze
Smlouvy nebo jiných právních důvodů, odpovídá
Dodavatel za to, že veškeré Služby budou
provedeny (i) s vysoce profesionální erudicí,
bezvadnými postupy a úsudkem, jaký lze obvykle
očekávat od uznávaných profesionálních firem
poskytujících služby podobné povahy, (ii) v plném
souladu s platnou právní úpravou a (iii) tak, aby
bylo zajištěno, že Služby vykonané podle Smlouvy
budou prosté závad v materiálech a/nebo
provedení a budou vyhovovat účelu, ke kterému
jsou určeny.
7.3. Jakékoli záruky uvedené v tomto odstavci 7
nebo plynoucí ze Smlouvy nebo jiných právních
důvodů ("Záruky Dodavatele") jsou platné po
dobu (i) do data vyznačené spotřeby nebo
minimální trvanlivosti, jedná-li se o potraviny, (ii)
ve lhůtě min 36 měsíců jde-li o stavební práce od
data převzetí SSMČL a (iii) 24 měsíců, ve všech
ostatních případech po převzetí Zboží a/nebo
dodávce Služeb na Místě určení nebo po dokončení
Služeb (podle toho, co nastane později), nebo po
jakoukoli delší dobu, stanovenou platným právem
nebo uvedenou ve Smlouvě ("Záruční doba").
8.

REKLAMACE

8.1. Pokud
dodané
Zboží
nevyhovuje
Zárukám
Dodavatele je vadné ("Vadné Zboží"), potom bez
ohledu na jiná práva vzniká SSMČ právo reklamace

Vadného zboží a SSMČL je oprávněna:
8.1.1. odmítnout převzít dodávku Vadného zboží;
8.1.2. vyzvat Dodavatele, aby Vadné Zboží
náklady opravil nebo nahradil
přiměřené
stanovené
SSMČL,
nejpozději do třiceti (30) dnů po
písemné výzvy SSMČL;

na svoje
v době
nicméně
obdržení

8.1.3. provést
opravu
Vadného
zboží
místo
Dodavatele nebo nechat opravu provést třetí
stranou na náklady Dodavatele;
8.1.4. vyzvat Dodavatele, aby nahradil SSMČL
veškeré ostatní náklady, spojené s opravou
Vadného zboží t.j. náklady na přezkoumání a
analýzu závady, na instalaci/odstranění vady s
využití vlastního nebo externího personálu,
nákladů na zastupování, právní poplatky nebo
jiné soudní náklady, ubytování nebo cestovní
náklady;
8.1.5. vyžadovat od Dodavatele odškodnění za veškerou
škodu, která SSMČL vznikla ve spojitosti s
Vadným Zbožím.
8.2. Pokud Dodavatel poruší podmínky reklamačního
řízení a neodstraní vady Vadného Zboží v době
uvedené v odstavci 8.1.2, nebo pokud není
Dodavatel schopen opravit nebo nahradit Vadné
Zboží za bezvadné, nebo jeho opravu či náhradu
odmítne, potom, bez ohledu na ostatní nároky, které
SSMČL přísluší ze Smlouvy nebo z jiných právních
důvodů může SSMČL podle své volby podniknout
následující:
8.2.1. dstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení kupní
ceny, pokud již byla zaplacena, přičemž v
takovém případě SSMČL vrátí Vadné Zboží
Dodavateli na jeho náklady; nebo
8.2.2. požadovat snížení nebo vrácení (podle
okolností) kupní ceny ve výši snížené hodnoty
Vadného Zboží; nebo
8.2.3. vrátit Vadné Zboží Dodavateli na jeho riziko a
náklady a zajistit si identické nebo podobné
zboží od jiného dodavatele a od Dodavatele
požadovat náhradu veškerých
nákladů a
výdajů, které SSMČL na toto získání vynaložila;
8.2.4. uplatnit nárok na náhradu škody vůči
Dodavateli za veškeré náklady, výdaje,
odškodnění a jiné ztráty, které utrpěla v
důsledku dodání Vadného Zboží.
8.3. Pokud vykonané Služby nesplňují Záruky Dodavatele
("Vadné Služby"), potom, bez ohledu na ostatní
práva a nároky, vzniká SSMČ právo reklamace

Vadných Služeb a SSMČL je oprávněna:
8.3.1. požadovat na Dodavateli nové bezplatné
vykonání Služeb bez zbytečného odkladu;
8.3.2. požadovat po Dodavateli úměrné snížení
sjednané finanční odměny vztahující se k
Vadným Službám;
8.3.3. zajistit Služby od třetí strany a požadovat od
Dodavatele náhradu veškerých rozumně
vynaložených nákladů a výdajů tím vyvolaných;
8.3.4. odstoupit od Smlouvy a odmítnout přijetí
jakéhokoli dalšího výkonu Služeb ze Smlouvy;
8.3.5. Požadovat od Dodavatele náhradu veškerých
nákladů, výdajů, škod a ostatních ztrát, které
SSMČL vznikly ve spojitosti s Vadnými
Službami.
9.

ODŠKODNĚNÍ

9.1. Pokud by vůči SSMČL byl třetí stranou vznesen
oprávněný nárok zakládající se na porušení právních
předpisů a norem platných na území České republiky
vztahující
se
k odpovědnosti
za škodu
v
souvislosti s dodávkou Vadného Zboží a/nebo
Vadných Služeb Dodavatelem, potom musí
Dodavatel nahradit SSMČL vzniklou škodu v
zákonném rozsahu, jaký připouští platné právo nebo
pravomocné rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí
orgánu státní správy České republiky, a bez ohledu
na ostatní práva a nároky, které mohou SSMČL
příslušet ze Smlouvy nebo jiných právních důvodů,
pokud Dodavatel neprokáže, že Dodavatel toto
porušení nezpůsobil.
10. AUTORSKÁ PRÁVA, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
10.1. Nároky třetích osob plynoucí z autorských práv ve
spojitosti s dodávkou Zboží a/nebo Služeb jsou
zcela pokryty platbou ceny za Zboží nebo odměnou
za Služby, nebude-li ve Smlouvě výslovně uvedeno
jinak. Dodavatel musí podniknout veškeré kroky
rozumně potřebné k tomu aby tímto SSMČL zajistil
bezplatnou a bude-li to možné i časově
neomezenou licenci k těmto právům.
10.2. Dodavatel musí udržet v tajnosti veškeré důvěrné
informace, obchodní tajemství a osobní údaje,
které mu SSMČL poskytl, nebo které jakkoli jinak
nabude v souvislosti s dodávkami Zboží a/nebo
Služeb
pro SSMČL. Dodavatel
nepředá bez
předchozího písemného souhlasu SSMČL tyto
důvěrné informace a osobní údaje třetí osobě a
nepřivodí použití těchto informací pro jiné účely než
pro účely Smlouvy.

10.3. Závazek Dodavatele podle odst. 10.2 zůstane v
platnosti i přes ukončení nebo splnění Smlouvy, ať z
jakéhokoli důvodu po dobu pěti (5) roků od
ukončení Smlouvy. Tato ustanovení se nevztahují na
informace veřejně dostupné, nebo takové, které se
veřejně dostupnými stanou jiným způsobem než
porušením závazku Dodavatele v rozsahu nutném
pro splnění Smlouvy.
10.4. Dodavatel musí použít předměty, dokumenty a
pomocné zdroje všech typů, které mu SSMČL
poskytla pro provedení Služeb nebo dodávku Zboží,
výlučně pro provedení Služeb nebo dodávku Zboží, a
musí tyto předměty bezodkladně vrátit SSMČL po
vykonání Služeb, nebo dodání Zboží nebo ukončení
nebo vypršení Smlouvy.
10.5. Dodavatel odpovídí za to, že prodej nebo užití Zboží
a/nebo vykonání Služeb, které mají být dodány,
nenarušuje žádná vlastnická a užívací práva třetích
stran. SSMČL má v opačném případě možnost
použít opatření
k náhradě škody podle Čl. 9
Všeobecných nákupních podmínek.
10.6. Dodavatel se nemůže nijak odvolávat na SSMČL ve
své reklamě, literatuře nebo korespondenci bez
předchozího písemného svolení SSMČL. Žádná část
Smlouvy neopravňuje Dodavatele k jakémukoli
používání názvu a/nebo loga SSMČL.
11. UKONČENÍ SMLOUVY
11.1. SSMČL může Smlouvu ukončit zcela nebo zčásti
kdykoli a z jakéhokoli důvodu podáním písemné
výpovědi v jednoměsíční výpovědní lhůtě, kdy běh
této lhůty se počítá od prvého dne měsíce
následujícícho po doručení písemné výpovědi
Dodavateli, pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak.
V
případě
písemně
výpovědi
Dodavatel
bezprostředně po doručení písemné výpovědi:
11.1.1.
přeruší
Smlouvy, a

veškeré

práce

vyplývající

ze

11.1.2.
zajistí vše potřebné aby přerušením prací
nevznikla SSMČL škoda a bude neprodleně
informovat pokud objektivně zjistí že taková
škoda hrozí,
11.1.3.
SSMČL zaplatí Dodavateli spravedlivou a
přiměřenou kompenzaci za dodávku Zboží
nebo rozpracované Služb ke dni doručení
výpovědi.
11.2. SSMČL
může
ukončit
Smlouvu
okamžitým
odstoupením od Smlouvy k okamžiku doručení

písemného oznámení Dodavateli, jestliže se :
11.2.1.
Dodavatel se dopustí hrubého porušení
jakéhokoli
ustanovení
Smlouvy a/nebo
Podmínek (v případě opakovaného porušení,
které je možno napravit) neprovede nápravu
tohoto porušení během sedmi (7) dní od data,
kdy byl SSMČL na toto porušení upozorněn
nebo
11.2.2.
byl podán insolvenční návrh vůči
Dodavateli nebo vydán exekuční příkaz vůči
Dodavateli a bylo přikázáno postoupení
pohledávek ze Smlouvy ve prospěch jeho
věřitelů.
12. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
12.1. Dodavatel nemůže započítat žádné případné nároky
ze Smlouvy proti jakýmkoli nárokům SSMČL nebo
odmítnout splnit jakoukoli povinnost, která mu
případně vyplývá ze Smlouvy z důvodu, že má právo
zadržení, pokud toto právo nebo nároky Dodavatele
jsou rozporovány ze strany SSMČL a pokud nebyly
potvrzeny pravomocným rozhodnutím obecného
soudu nebo pravomocným rozhodnutím orgánu
státní správy.
12.2. Opomenutí nebo opoždění ze strany SSMČL při
uplatnění práv nebo nároků ze Smlouvy neznamená
zřeknutí se tohoto práva nebo nároku; rovněž tak
nevylučuje pouze uplatnění jednotlivého nebo
částečného nároku SSMČL na uplatnění práva nebo
nároku ze strany SSMČL jako celku. Vzdání se práva
se ze strany SSMČL není platné, pokud není učiněno
písemně statutárním orgánem a nebo osobou
vybavenou písemnou plnou mocí statutárního orgánu
SSMČL.
12.3. Uzavřená písemná Smlouva představuje vždy úplnou
dohodu mezi SSMČL a Dodavatelem vztahující se k
prodeji a koupi Zboží a/nebo
dodávce Služeb.
Doplňky nebo změny
Smlouvy nejsou účinné,
nejsou-li písemně nedohodnuty. Postup použitý při
předchozích
obchodech
případech
a/nebo
obchodních zvyklostech mezi SSMČL a Dodavatelem
od 1.1.2020 použít pokud by byl v rozporu s
Všeobecnými nákupními podmínkami.
12.4. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak,
žádná ustanovení této Smlouvy nejsou vynutitelná
třetí stranou. SSMČL může postoupit Smlouvu nebo
jakékoli nárok ze Smlouvy plynoucí, jakékoli třetí
straně bez omezení a bez předchozího písemného
svolení Dodavatele. Dodavatel může tak učinit pouze
s předchozím písemným souhlasem SSMČL.

12.5. Veškeré Smlouvy uzavřené mezi Dodavateli a SSMČL
při dodávce Zboží a/nebo Služeb se řídí právem České
republiky. K řešení sporů mezi Dodavatelem a SSMČL
je příslušný obecný soud České republiky. Rozhodčí
řízení vedené vůči SSMČL Dodavatelem je těmito
Podmínkami vyloučeno, byť by ve Smlouvě byl
uveden opak.
12.6. Tyto Všeobecné nákupní podmínky jsou platné od
1.1.2020 a jejich aktualizované znění je přístupné bez
omezení
na
webových
stránkách
SSMČL
https://www.ssmcl.cz/

